
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

*************************************** 
  ตามที่  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดแถลงนโยบายการบริหารงานไวตอสภาเทศบาลตําบล
ปาติ้ว  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  สมัยที่ ๒  ครั้งที่  ๑  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาเทศบาลไวหลายดาน  ไดแก  นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  
นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม   นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  นโยบายการ
พัฒนาดานการบริหารจัดการ  โดยสงเสริมใหประชาชน  ชุมชน  องคกรตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารและการพัฒนารวมกันอยางยัง่ยืน  โดยรวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบและติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน  เพื่อใหการบริหารและพัฒนาบานเมืองมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตามหลักธรรมาภิบาล  นั้น 

บัดนี้  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดบริหารงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบล
ปาติ้ว  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยครอบคลมุอํานาจหนาที่  ตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แกไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ ๑๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒  และพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  จงึไดรวบรวมจัดทาํรายงานแสดงผลการปฏิบัตงิานตามนโยบาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกนั 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                     นายพิตรพบิูล  สริิเรืองธนชัย 
                                                        (  นายพิตรพิบูล  สริิเรืองธนชัย  ) 
                                                            นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว 
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คํานํา 

 
“พระราชบญัญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ  กําหนดให

นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป  และ
ใหประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาล  ดวย”  เพื่อรายงานผลการทํางานใหสภา
เทศบาลและประชาชนทราบ เปนประจําทุกป   

บัดนี้  เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดดําเนนิโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เสร็จสิ้นแลว  
กระผม  นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย  นายกเทศมนตรีตําบลปาติ้ว  ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงนายกเทศมนตรี
ตําบลปาติ้ว  เมื่อวันที่   21  เมษายน  2556  และไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้ว  เมื่อคราว
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที ่1  เมื่อวันที่  27  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556   จึงไดจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลปาติ้วและประชาชนทราบ  ตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สารบัญ 

 
ผลการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558          หนา 
                    
นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต     1-3 
นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม      3-4 
นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน   4-5 
นโยบายการพัฒนาดานการบริหารจัดการ     5-7 
 
รวมภาพ โครงการ/กิจกรรม เดน 
นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต     8-9 
นโยบายการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม      10 
นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน   11 
นโยบายการพัฒนาดานการบริหารจัดการ     12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

 

1. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
(1) การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
           - สงเสรมิการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
           - สงเสรมิกจิกรรมทางศาสนา อนรุักษศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมของ 
             ทองถิ่น 
           - ขยายโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน และผูดอยโอกาสในชุมชน 

   ผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 1. คาจัดการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาติ้ว  
              งบประมาณ  171,750.-บาท 

 2. จัดหาอาหารเสรมิ (นม) ใหกับนักเรียนศูนยพฒันาเดก็เลก็เทศบาลตําบลปาติ้ว  
              และโรงเรียนอนบุาลปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล        งบประมาณ  588,823.83.-บาท 
 3.  อุดหนนุคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนปาติ้วรมโพธาภินันทนุกูล   งบประมาณ   612,000.-บาท 
 4.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา  งบประมาณ  533,900.-บาท 
 5.  โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษาเพือ่สงเสรมิการเรยีน การพูด สื่อ สารภาษาอังกฤษของเด็ก 
               และเยาวชนของเทศบาลตําบลปาติ้ว งบประมาณ  137,830.-บาท  
 6.  โครงการบรหิารงานหองสมุดไอทีและศูนยเรียนรูชุมชน งบประมาณ  137,325.-บาท 
 7.  โครงการปจฉิมนเิทศน      งบประมาณ  5,000.-บาท 
 8.  โครงการกอสรางประต,ูรั้ว ศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตาํบลปาติว้ 
      (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยทุธศาสตรการพฒันาประเทศ 2557) งบประมาณ  342,000.-บาท 
 9.  โครงการวันเด็กแหงชาต ิ     งบประมาณ  20,000.-บาท 
 10.  โครงการวันไหวคร ู        งบประมาณ  2,000.-บาท 
 11.  โครงการประชุมผูปกครอง       งบประมาณ  2,000.-บาท 
 12.  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ     งบประมาณ  315,000.-บาท 
 13.  โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาอําเภอปาติ้ว  งบประมาณ  93,000.-บาท 
 14.  โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง                งบประมาณ  120,000.-บาท 
 15.  โครงการจัดงานสรงน้ําศาลหลกัเมือง รดน้ําขอพรผูสูงอายแุละแหรปูเหมือนพระครูโพธาภินันท  
         งบประมาณ  40,000.-บาท 
 16.  โครงการจัดงานบญุมหาชาติ(บุญผะเหวด) วัดบรูพา ประจําป 2558 งบประมาณ  60,000.-บาท 
 17.  โครงการจัดงานประเพณปีดทองรอยพระพทุธบาทจําลองและปดทองรปูเหมอืนพระครโูพธาภินันท 
                  วัดปาสุริยาลัย ประจําป 2558 (บุญเดือนสาม)     งบประมาณ  440,000.-บาท 
 18.  โครงการพาบุตรหลานเขาวัด     งบประมาณ  3,000.-บาท 
 19.  โครงการรวมสบืสานงานประเพณทีองถิน่จังหวัดยโสธร ประจําป 2558 งบประมาณ  5,000.-บาท  
 20.  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบรหิารจัดการศึกษา  งบประมาณ  34,800.-บาท 
 21.  โครงการสงเสริมประเพณีไหวปูตา    งบประมาณ  6,000.-บาท 
 22.  โครงการปรับปรุงศาลหลักเมือง     งบประมาณ  99,000.-บาท 
 23.  โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย     งบประมาณ  8,000.-บาท 
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(2)  การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง 
 - สงเสริมและพฒันาระบบบริการสาธารณสุขทีเ่นนการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุมโรค      
   ตลอดจนสงเสริมการออกกําลังกาย 
 - สงเสริมและพฒันาดานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิง่แวดลอม 
 - สงเสริมระบบประกันสุขภาพ  โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ กลุมคนยากจน และผูดอยโอกาส 

 ผลการดําเนินงาน การจัดการบริการสาธารณสุขที่ดแีละทั่วถึง มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
1. โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วใสใจสงเสริมอนามัยแมและเดก็ งบประมาณ  8,854.-บาท 
2. โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงอายุและผูพิการ   งบประมาณ  22,090.-บาท 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานสาธารณสุข  งบประมาณ  131,540.-บาท 
4. โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลอืดออก   งบประมาน  49,600.-บาท 
5. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา    งบประมาณ  30,000.-บาท 
6. โครงการรณรงครบับริจาคโลหิต    งบประมาณ  16,000.-บาท 
7. โครงการตรวจสุขาภิบาลรานอาหาร    งบประมาณ  5,000.-บาท 

(3)  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
      - สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมประกอบอาชีพของชุมชน  และปรับปรุงจัดหาสถานที่จําหนายสินคาของ 
   ชุมชน 
 - สงเสริมและการพัฒนาการรวมกลุมของประชาชนในลักษณะของการออมทรัพย หรือสหกรณและการสราง             
   เครือขาย 
      - สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร เพื่อประโยชนในการเพิ่มผลผลิต หรือการแปรรูปผลผลิต  
      - สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
      - ปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใชในการอุปโภค และการเกษตรของประชาชน 
    ผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
    มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

 1.  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท    งบประมาณ  47,815.-บาท 
  2.  สมทบกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุเทศบาลตําบลปาติ้ว   งบประมาณ  72,270.-บาท 
  3.  โครงการรณรงคไถกลบตอซัง     งบประมาณ  30,000.-บาท  
4.  โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

         งบประมาณ  40,000.-บาท 
(4) การพัฒนาสังคมที่ดี 
 - เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว  และชุมชน  พรอมจัดตั้งประชาคมชุมชน 

 - สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห  โดยเฉพาะครอบครัวผูมีรายไดนอย และผูดอยโอกาสในชุมชน 
  - สงเสริมใหชุมชนไดตระหนักถึงพิษของยาเสพติดและรวมมือปองกันแกไข 

ผลการดําเนินงาน  การพัฒนาสังคมที่ดี  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
1. โครงการบานมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  งบประมาณ  80,000.-บาท 
2. โครงการสงเคราะหศพผูยากไร     งบประมาณ  6,000.-บาท 
3. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปาติ้ว    งบประมาณ  15,910.-บาท       
4. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ     งบประมาณ  3,155,400.-บาท 
5. เบี้ยผูปวยเอดส       งบประมาณ  6,000.-บาท 

 6  โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ศาลากลางบาน หมู 12 
       (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรฯ2557)    งบประมาณ  70,000.-บาท 
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9. โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด   งบประมาณ  50,000.-บาท 
10. โครงการเทศบาลตําบลปาติ้วคัพ ครั้งที่ 4    งบประมาณ  55,000.-บาท 
11. โครงการเดินรณรงควันตอตานยาเสพติด(26 มิ.ย.58)  งบประมาณ  10,000.-บาท 
12. โครงการฝกอบรมเยาวชนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด        งบประมาณ  60,000.-บาท 
13. โครงการหมูบานตนแบบปลอดยาเสพติด     งบประมาณ  45,530.-บาท 

 14. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนอําเภอปาติ้ว)  งบประมาณ  15,000.-บาท 
 15. โครงการจัดกจิกรรมวัน อปพร.    งบประมาณ  20,000.-บาท 
 16. โครงการพฒันาศักยภาพและศกึษาดูงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําป 2558 

         งบประมาณ  120,000.-บาท 
(5) การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบรอย    
   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 - สงเสริมใหชุมชนไดรวมมือกันปองกันตนเอง  
 - สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน 

ผลการดําเนินงาน การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
1. โครงการปรบัปรุงการจราจรในเขตเทศบาล   งบประมาณ  40,013.-บาท 
2. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบรอยงานประเพณีบญุเดือนสาม งบประมาณ  15,000.-บาท 
3. โครงการตัง้จุดตรวจและบริการประชาชนชวงเทศกาลสงกรานต งบประมาณ  23,347.-บาท 
4. โครงการตัง้จุดตรวจและบริการประชาชนชวงเทศกาลปใหม           งบประมาณ  25,000.-บาท 
5. โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน                                       ไมไดใชงบประมาณ 
6. โครงการติดตัง้กลองวงจรปดในชุมชน                                     งบประมาณ  59,000.-บาท 
7. โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมูบาน/ชุมชน ประจําป 2558 

            (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรฯ 2557)     งบประมาณ  104,200.-บาท 
8. กิจกรรมสงเสริมการบําบัดฟนฟผููติดยาเสพติด (เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค) 

        งบประมาณ  42,000.-บาท 
9. กิจกรรมสงเสริมการฝกอาชีพผูติดยาเสพติดที่ผานการบําบัดฟนฟู (เงนิอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค) 

        งบประมาณ  17,500.-บาท                            
2. การพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอม 
(1) การจัดการขยะมูลฝอย 

 - เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยใหเปนไปตามหลักวิชาการ 

 - รวมมือกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันในการจัดการขยะมลูฝอย 

 - กระตุนและแสดงหาความรวมมือจากประชาชนในการจัดการขยะมลูฝอย 
 ผลการดําเนินงานการจัดการขยะมลูฝอย  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 

1.  โครงการกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล    งบประมาณ  71,000.-บาท 
2.  โครงการพฒันาศักยภาพเครอืขายเฝาระวังสิ่งแวดลอม  งบประมาณ  10,000.-บาท 
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(2) การจัดการระบบระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 

-  กอสราง ปรับปรุงระบบระบายน้ําทิ้งในชุมชนที่ไดมาตรฐานเพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย 
-  ขุดลอกทอระบายน้ําเพื่อปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย 
ผลการดําเนินงาน การจัดการระบบระบายนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย  มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังน้ี 

 1.  โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยเทศบาล 15 หมู 5  งบประมาณ  82,000.-บาท  
(3) การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

- กอสราง และปรับปรุงภูมิทศันในชุมชน และพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจและออก
    กําลังกาย 

- สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
ผลการดําเนินงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
1.  จางเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล   
2.  ปรับปรุงภูมิทัศนและดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชน รวมงบประมาณ 105,516.-บาท 

3. นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน 
(1) การกอสรางและปรับปรุงถนน 
           - กอสราง และปรับปรุงถนนสายหลักใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอระบายน้ํา 
           - กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชํารุดใหใชการไดตามปกต ิ
           - พัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักใหมีทางเทาและตนไมตลอดทั้งสองฝง ตามความเหมาะสม 

ผลการดําเนินงาน การกอสรางและปรับปรงุถนน  มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  โครงการกอสราง ถนน คสล. ขางวัดปาติ้ว    งบประมาณ 397,000.-บาท  
      (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรฯ 2557)   
 2.  โครงการกอสราง ถนน คสล. ซอยเทศบาล 11 หมู 4  งบประมาณ 166,000.-บาท  
      (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตรฯ 2557)   
 3.  โครงการกอสราง ถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 จรดซอยเทศบาล 18 หมู 4 งบประมาณ 791,000.-บาท 
      (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณเีรงดวน 2557)    
 4.  โครงการกอสรางทางเทา ถนนเทศบาล 6    งบประมาณ 253,000.-บาท  
      (อยูระหวางดําเนินการ)  

5.  โครงการกอสราง ถนน คสล. ซอยเทศบาล 18 หมู 4  งบประมาณ 144,000 บาท 
     (อยูระหวางดําเนินการ)  

 6.  การซอมแซมและปรับปรุงถนน ซอย ที่ชํารุดใหใชการไดตามปกติ  
(2) การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

-  ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะทั่วทุกถนน ซอยตางๆ ใหครอบคลุมทั้งเขต 
           -  ติดต้ังปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในถนนสายหลักโดยใชโคมไฟขนาดที่ใหแสงสวางเพียงพอและได   
    มาตรฐาน  

ผลการดําเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ มีโครงการ/ กิจกรรมท่ีดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 18    งบประมาณ 59,540.52.-บาท 
 2.  ขยายเขตไฟฟา ถนนอรุณประเสริฐ (หนองบัวแดง)  งบประมาณ 14,461.34.-บาท  

3.  ขยายเขตไฟฟา ถนนอรุณประเสริฐ (วังกะละ)   งบประมาณ 43,672.42.-บาท  
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4.  ขยายเขตไฟฟา ถนนเทศบาล 5    งบประมาณ 19,660.32.-บาท 
5.  ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 4 จรดซอยเทศบาล 13   งบประมาณ 50,451.84.-บาท  
6.  ขยายเขตไฟฟา ซอยเทศบาล 11    งบประมาณ 12,136.86.-บาท  
โครงการที่ 1 - 6  อยูระหวางดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดยโสธร  
7.  การติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล  

(3) การปรับปรุงขยายเขตบริการนํ้าประปา 
- สนับสนุนการขยายเขตบริการน้ําประปาสวนภูมิภาคใหทั่วถึงทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล    
ผลการดําเนินงาน การปรับปรุงขยายเขตบริการนํ้าประปา มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
1.  ขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 6 หมู 5    งบประมาณ 166,000.-บาท  
2.  ขยายเขตน้ําประปา ซอยเทศบาล 18 หมู 12    งบประมาณ 16,000.-บาท 
ทั้ง 2 โครงการอยูระหวางดําเนินการโดยการประปาสวนภูมภิาคจังหวัดอํานาจเจริญ  

4. การพัฒนาดานบริหารจัดการ 
(1) การบริการประชาชน 
 -  ปรับปรงุขั้นตอนการใหบริการในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็วทั่วถึง เปนธรรม และเปนที่พอใจ    
     ของประชาชน  
           -  พัฒนาระบบการใหบริการขอมลูขาวสารของประชาชน 
 -   พัฒนาและปรับปรุงการบรกิารประชาชนโดยใชเทคนิคการบรหิารงานทันสมัยใหม และใชเทคโนโลย ี
     ทันสมัยอยางเหมาะสม  
    ผลการดําเนินงานการบริการประชาชน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
 -  เทศบาลตําบลปาติ้ว มีการปรบัปรุงใหบรกิารในดานตางๆ ของเทศบาลใหรวดเร็ว ทั่วถึงเปนธรรม 
    และเปนที่พอใจของประชาชน เชน การบริการจัดเก็บภาษี การบริการงานทะเบียนและบัตร การบริการ 
    จายเบี้ยผูสงูอายุ ผูพกิาร และผูปวยติดเชื้อ การจัดเก็บขยะมูลฝอย เปนตน 
 -  มีการพัฒนาระบบการใหบรกิารขอมูลขาวสารของประชาชน เชน 

1.  โครงการสงเสรมิสนับสนุนศูนยรวมขอมลูขาวสารการจัดซือ้จัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ    
     อําเภอ  อําเภอปาติ้ว  จงัหวัดยโสธร (งบประมาณเทศบาลตําบลปาติ้ว) จํานวน  24,378.02.-บาท 

    (เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอปาติ้ว 5 แหง  จํานวน 121,859.90.-บาท 
2.  การเผยแพรขอมลูขาวสารผานเว็บไซดของเทศบาล www.tessabalpatiu.go.th 
3.  โครงการปรบัปรงุระบบเสียงตามสาย    งบประมาณ  49,800.-บาท 
4.  โครงการประชาสมัพันธกจิกรรมหนวยงาน    งบประมาณ  11,605.-บาท 
5.  มีศูนยขอมลูขาวสารสาํหรบับริการประชาชน 
6.  การใหบริการสบืคนขอมลูผานระบบอินเตอรเน็ต ณ หองสมุดไอทีศูนยการเรียนรูชุมชน 

(2) การบริหารจัดการที่ด ี
-  ปรับปรงุระบบการบรหิารจัดการที่ดีทุกขั้นตอนใหโปรงใส  ตรวจสอบได 
-  พัฒนาระบบการจัดเกบ็  รวบรวมและนําเสนอขอมลูอยางมีประสิทธิภาพ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

 ผลการดําเนินงานการบริหารจัดการที่ดี  มีโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  ดังน้ี 
 1.  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง กําหนดระยะเวลาแลวเสรจ็และงบประมาณของงานหรือ   
     โครงการและประกาศใหประชาชนทราบ 
 2.  จัดทําแผนปฏิบัติงานการจัดเกบ็ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที่  และภาษีปาย  
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 3.  จัดทําสื่อในการประชาสัมพันธ  เชน  ประกาศเสียงตามสาย  ปาย  แผนพับ  เว็บไซต  สื่อสิ่งพิมพ       
      หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่  และจดหมายแจงผูเสียภาษี 
 4.  ตรวจสอบจํานวนเงินที่จัดเก็บไดจากรายรับจรงิ  โดยเปรียบเทียบรายไดแตละปของการจัดเก็บรายได 
 5.  ปรับปรุงการใหบรกิารประชาชนผูเสียภาษี 
 6.  ประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาติ้ว  จัดทําคําแนะนําเผยแพรความรู  และสงเสริม    
      ความมีจิตสํานึกในหนาทีเ่สียภาษีของประชาชน 
 7.  โครงการปรับปรงุขอมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสนิ    งบประมาณ 90,500.-บาท 
     (อยูระหวางดําเนินการ) 
(3) การมีสวนรวมของประชาชน 
           - สนับสนุนกจิกรรมที่เสรมิสรางชุมชนใหเขมแข็ง และสงเสรมิใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการ 
      บริหารจัดการทุกขั้นตอน 
 - สงเสริมและจัดตัง้เวทปีระชาชนเพือ่จุดประกายพลงัชุมชนในการพัฒนาทองถิ่น 
 - เตรียมความพรอมของชุมชน อบรมเพิม่พูนความรูแกแกนนําของชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นตามหลกั 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน  มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม           
     พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ)  
         งบประมาณ 88,164.-บาท 
 2.  โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม ประจําป พ.ศ. 2558  งบประมาณ  25,000.-บาท 

 3.  โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคล          
      เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12  สิงหาคม  2558  งบประมาณ  45,264.-บาท 

4.  โครงการจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา   
          เจาอยูหัว รัชการที่ 5 เนื่องในวันปยมหาราช  23 ตุลาคม 2557 งบประมาณ  10,000.-บาท 
 5.  โครงการ/กจิกรรมสําคัญตาง ๆ ตามนโยบายจงัหวัดและรัฐบาล งบประมาณ  30,000.-บาท 
 6.  โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ    งบประมาณ  78,460.-บาท 
 7.  โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคญัของอําเภอปาติว้ (อุดหนุนอําเภอปาติ้ว)  
         งบประมาณ  10,000.-บาท 
 8.  จัดเวทีประชาคมทองถิ่น เพื่อรับทราบสภาพ ปญหาและความตองการของประชาชนและชุมชน เพื่อใชเปน
      ขอมูลในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น 
 9.  โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)  งบประมาณ  14,350.-บาท 
 10.  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมสีวนรวมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ    
       ชุมชม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558    งบประมาณ  62,305.-บาท 
 11.  โครงการเทศบาลพบประชาชน    งบประมาณ  49,500.-บาท 
 12.  โครงการสงเสรมิสนบัสนุนการจัดทําแผนชุมชน (ดําเนนิการรวมกับโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
       สงเสรมิการมีสวนรวมและพฒันาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน)  
 13.  อุดหนุนชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน ตามโครงการจัดทําแผน ชุมชนๆละ 3,000.-บาท 
         รวมงบประมาณ  18,000.-บาท 
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(4) การบริหารสํานักงาน 
 - พัฒนาเพิ่มทกัษะและความรูใหกบับุคลากร 
         - ปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือเครื่องใชงานและสถานทีป่ฏิบัติงาน 
 - ปรับปรุงและพฒันาการจัดเกบ็รายไดของเทศบาล 
          ผลการดําเนินงานการบริหารสํานักงาน มีโครงการ/ กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังน้ี 
 1.  จัดสงบุคลากร  เขารบัการอบรมเพื่อพฒันาทักษะและความรูนํามาใช ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2.  จัดทําโครงการประชาสัมพันธการจัดเกบ็รายได     งบประมาณ  25,000.-บาท 
 3.  โครงการอบรมผูประกอบการคาภายในเขตเทศบาล    งบประมาณ  20,000.-บาท  
 4.  โครงการจัดงานวันเทศบาล  ประจําป พ.ศ. 2558  งบประมาณ  10,000.-บาท 
 5.  โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบรหิารและสมาชกิสภาเทศบาล งบประมาณ 129,650.-บาท 
 6.  มีการจัดหา พรอมทั้งปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมี
     ประสทิธิ์ภาพ ทั้งยังมีการพฒันาสถานทีท่ั้งภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม เปนระเบียบ  
     เปนที่ประทบัใจตอผูมาติดตอราชการ 
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นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  

 เทศบาลตําบลปาติ้ว  มีการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
ในทุกดาน  ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอนระดับเด็ก
เล็กและอนุบาล  ซึ่งเทศบาลตําบลปาติ้วมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน  2  แหง  คือ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาว 1  
มีจํานวน  นักเรียน  83 คน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลปาติ้ว  2  มีจํานวน  นักเรียน  33 คน  
รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข  
สนับสนุนการรวมกลุมการประกอบอาชีพ  การรวมกลุม
การออม สนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห ครอบครัวผูมี
รายไดนอยและดอยโอกาสในชุมชน สงเสริมใหชุมชนได
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือกันปองกัน
แกไข การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน อีกทั้งยังสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ
ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่นและสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น อีกดวย 
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นโยบายการพฒันาดานสิ่งแวดลอม 

 
เทศบาลตําบลปาติ้ว  ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม เปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปน  โครงการคลอง
สวย น้ําใส  การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและบานเรือน   
โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน  การจัดการระบบ
ระบายน้ําทิ้งในชุมชน มีการขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมขังและเนาเสียในชุมชน การทําความสะอาด
ในชุมชน มีการเพิ่มพื้นที่สี เขียวใหกับชุมชน  โดยการ
ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน พัฒนาสวนสาธารณะใหเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจและออกกาํลังกาย  รวมทั้งสงเสริม
ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน  
กิจกรรมปลูกตนไมในชุมชน   ปลูกปา เปนตน 
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นโยบายการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน 
 
เท ศบ าล ตํ าบ ล ป า ติ้ ว   ได ดํ า เนิ น ก าร พั ฒ น าด า น
สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน  โดยการกอสรางและ
ปรับปรุง ถนนพรอมวางทอระบายน้ํา  รวมถึงการซอมแซม 
ปรับปรุงถนน ซอย ตางๆ ที่ชํารุดเสียหายใหสามารถใชการ
ไดตามปกติ  รวมถึงไดประสานความรวมมือกับสวน
ราชการตางๆที่เกี่ยวของ  ในการจัดใหมีและปรับปรงุ ขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะ  นํ้าประปา และการบริการโทรศัพท 
สาธารณะ ใหครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่ในเขตเทศบาล 
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นโยบายการพัฒนาดานบริหารจัดการ 
 
เทศบาลตําบลปาติ้ว  ไดมีการปรับปรุงการใหบริการในดาน
ตางๆ ให รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนที่พอใจของประชาชน        
มีการบริการขอมูลขาวสารผ านเว็บไซดของเทศบาล           
www.tessabalpatiu.go.th มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ด ี       
ทุกขั้นตอนใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมถึงสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการ  
มีการจัดตั้งเวทีประชาคมทองถิ่นในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง  และมีการพัฒนาทักษะความรูใหกับบุคลากรของ
เทศบาล พรอมทั้ งจัดหา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชและสถานที่ใหเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 




